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Διεθνής Αναφορά σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών 

απασχόλησης στην Κοινωνική Οικονομία και την Οικονομία 

Διαμοιρασμού 

Συνοπτική Παρουσίαση 

Εισαγωγή 

Το ερευνητικό έργο YOUTHShare στοχεύει στην κα-

τάδειξη λύσεων μείωσης της ανεργίας και της μη 

αναζήτησης εργασίας των νέων σε περιοχές του 

Μεσογειακού ΕΟΧ, ειδικά στις παράκτιες και νη-

σιωτικές περιοχές της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ι-

σπανίας και της Κύπρου. Η παρούσα αναφορά α-

ναλύει τη σχέση μεταξύ των πολιτικών Κοινωνικής 

Οικονομίας (ΚΟ) και Οικονομίας Διαμοιρασμού 

(ΟΔ, Sharing Economy) και του ποσοστού των 

ΝΕΕΤ1 στην ηλικιακή ομάδα των 25-29. 

Μετά από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση και 

ανάλυση μιας σειράς ερευνητικών δεδομένων, 

προερχόμενα και από την έρευνα που διεξήχθη 

στις τέσσερις υπό μελέτη χώρες, η αναφορά αξιο-

λογεί τον αντίκτυπο των σύγχρονων πολιτικών που 

αφορούν στην Κοινωνική Οικονομία και την Οικο-

νομία Διαμοιρασμού στην ανεργία των νέων. Με 

αυτό τον σκοπό, εφαρμόστηκε μια ολοκληρωμένη 

μεθοδολογία διερεύνησης κοινωνικό-χωρικών δο-

μών (Σχήμα 1). 

Σχήμα 1. Σχήμα βασικής υπόθεσης: Ένας ενδεικτικός μηχανισμός ανάλυσης των φαινομένων υπό μελέτη.  

Πηγή: Σύνθεση Συγγραφέων 

 
1 Το αρτικόλεξο NEET (Not in Education, Employment, or 
Training) αναφέρεται στα πρόσωπα Εκτός Εκπαίδευσης, 

Απασχόλησης ή Κατάρτισης. Στην παρούσα αναφορά 
χρησιμοποιείται o διεθνής όρος ΝΕΕΤ. 
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Κοινωνική Οικονομία και Οικονομία Διαμοιρα-

σμού 

Ο αντίκτυπος της ΚΟ και της ΟΔ στην κοινωνία, την 

οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση, ι-

δίως στην απασχόληση των νέων και των ΝΕΕΤ, εί-

ναι δυνητικά σημαντικός. 

Η ΚΟ εξελίχθηκε ως αντίδραση στα παγκόσμια προ-

βλήματα και, ειδικότερα, μέσα στο πλαίσιο της «α-

ποανάπτυξης», η οποία κλίνει προς την ανταλλαγή 

εκτός αγοράς και τα κοινωνικά νομίσματα. Παρά 

την ιστορία της και την μεγάλη ποικιλία εταιρειών 

και οργανισμών που εμπλέκονται σε αυτή, δε δια-

θέτει έναν διεθνώς αποδεκτό ορισμό. Η ΚΟ κατο-

νομάστηκε στη Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του 

1970 από την Εθνική Επιτροπή Συνδέσμου για Α-

μοιβαίες, Συνεργατικές και Συλλογικές Δραστηριό-

τητες (CNLAMCA), ως το σύνολο των οργανισμών 

που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, λειτουργούν 

δημοκρατικά, με τα μέλη τους να έχουν ίσα δικαιώ-

ματα και καθήκοντα. Τα εν λόγω μέλη εφαρμόζουν 

συγκεκριμένο καθεστώς ιδιοκτησίας και διανομής 

κερδών χρησιμοποιώντας τα πλεονάσματα για την 

επέκταση του οργανισμού και τη βελτίωση των υ-

πηρεσιών του προς τα μέλη και την κοινωνία. Ω-

στόσο, το ευρύ φάσμα ορισμών της ΚΟ περιλαμβά-

νει πολλά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά και 

διαφορετικές μορφές. Αυτή η έλλειψη ακρίβειας 

και σαφήνειας περιπλέκει περαιτέρω το περιεχό-

μενο ή την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων της, 

δημιουργεί έλλειψη συναίνεσης σε σχέση με τον 

χαρακτήρα της και εμποδίζει την ανάπτυξή της. 

Παράλληλα, οι ιδέες της μη-ιδιοκτησίας και της α-

νακατανομής αγαθών ή άυλων περιουσιακών στοι-

χείων αποτελούν τις αρχές που καθορίζουν την α-

ναδυόμενη έννοια της ΟΔ (Sharing Economy). Η έν-

νοια του διαμοιρασμού προωθείται από τις νέες 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

καθιστώντας τη σχετική χρήση υπηρεσιών εξαιρε-

τικά προσβάσιμη, ευέλικτη και εύκολη στην κοινή 

χρήση. Η ανάπτυξη της ΟΔ εξελίχθηκε ταχύτερα 

της πρόσφατη περίοδο ως απάντηση στη διεθνή 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η ΟΔ δεν έχει 

συγκεκριμένο ορισμό ή το περίγραμμα ενός οικο-

νομικού κλάδου αλλά προσδιορίζεται περισσότερο 

μέσω ενός συνόλου όρων. Από αυτή την άποψη, οι 

θεμελιώδεις πυλώνες της είναι: (α) η πρόσβαση σε 

περιουσιακά στοιχεία έναντι ιδιοκτησίας· (β) η δια-

δικτυακή διομότιμη (peer-to-peer) τεχνολογία (βλ. 

ψηφιακές πλατφόρμας)· και (γ) ο διαχωρισμός των 

προϊόντων της εργασίας από την παράδοσή τους 

σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο. Επομένως, προ-

τείνουμε ως πληρέστερο τον ακόλουθο ορισμό, ο 

οποίος καλύπτει επαρκώς το ευρύ φάσμα δραστη-

ριοτήτων του κλάδου: «Το σύστημα της Οικονο-

μίας του Διαμοιρασμού στηρίζεται στην επεκτά-

σιμη/ πολλαπλών κλιμάκων τεχνολογία (Scalable 

Technology), η οποία φέρνει κοντά μεγάλα δίκτυα 

ανθρώπων και τα ταιριάζει με τα αγαθά ή τις υπη-

ρεσίες που χρειάζονται». 

 

Αποτελέσματα έρευνας 

Η ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων σχε-

τικά με την Κοινωνική Οικονομία στον Μεσογειακό 

ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) εντοπίζει μεγά-

λες διαφορές μεταξύ των περιοχών μελέτης τόσο 

σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι α-

νισότητες προκύπτουν από τον αριθμό των φο-

ρέων, τον αριθμό των εργαζομένων και τους οικο-

νομικούς τομείς των δραστηριοτήτων της Κοινωνι-

κής Οικονομίας (Σχήμα 2). Μεταξύ των χωρών με-

λέτης, η Ισπανία κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά σε 

διάφορους δείκτες που σχετίζονται με την ΚΟ, και 

αποτελεί μια σχετικά επιτυχημένη περίπτωση του 

κλάδου στην Ευρώπη. Αντίθετα, το μερίδιο της 

στην εθνική οικονομία όσον αφορά στην παρα-

γωγή και την απασχόληση φαίνεται αρκετά αδύ-

ναμο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η μελέτη που 

διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου YOUTHShare δεί-

χνει ότι η επέκταση της ΚΟ στις υπό μελέτη χώρες 

οδήγησε σε αύξηση του αριθμού θέσεων εργασίας 

σε κοινωνικές επιχειρήσεις, όμως οι εν λόγω θέσεις 

είναι σχετικά λίγες ως προς το σύνολο της απασχό-

λησης των εθνικών αγορών εργασίας. Στην Ισπανία 

και την Ιταλία, ωστόσο, η σχετική συμμετοχή είναι 

αξιοσημείωτη (6,0% και 6,2% αντίστοιχα) καταδει-

κνύοντας διαφορετικές περιπτώσεις ανάπτυξης 

μεταξύ των χωρών υπό μελέτη. 
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Τα ερευνητικά δεδομένα επίσης αναδεικνύουν την 

ποικιλομορφία των κοινωνικών επιχειρήσεων στις 

περιοχές μελέτης. Η ανάλυση πρωτογενών και δευ-

τερογενών δεδομένων αποκαλύπτει ότι κανένας 

συγκεκριμένος τύπος κοινωνικής επιχείρησης ή πε-

δίο δραστηριότητας δεν έχει κυριαρχήσει σημα-

ντικά έναντι των άλλων. 

Από την άλλη πλευρά, προκύπτει από την ανάλυση 

των δεδομένων έλλειψη σαφούς σύνδεσης μεταξύ 

κοινωνικών επιχειρήσεων και προγραμμάτων απα-

σχόλησης στις περισσότερες μεσογειακές χώρες. 

Από αυτή την άποψη, η ΚΟ δεν μπορεί να θεωρη-

θεί ως σημαντική ή πολύ περισσότερο η μόνη λύση 

για την ανεργία των νέων και για άλλα κοινωνικά 

προβλήματα. Ωστόσο, η προοπτική ανάπτυξης των 

κοινωνικών επιχειρήσεων παρέχει μια ευκαιρία 

αυτό-απασχόλησης, καθώς οι επιχειρήσεις λει-

τουργούν με δραστηριότητες συμβατές με τις ικα-

νότητες και τις ανάγκες των μελών και των εργαζο-

μένων τους. Επιπλέον, η εμπλοκή στην Κοινωνική 

Οικονομία συνδέεται με διάφορα κοινωνικοπολι-

τικά, οικονομικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα 

(π.χ. δημοκρατική λήψη αποφάσεων). Σε αυτό το 

πλαίσιο, η περαιτέρω ανάπτυξη της εξαρτάται από 

την επανεκτίμηση των τρεχουσών πολιτικών. Οι 

περισσότεροι/ες από τους/τις ερωτηθέντες/θείσες 

της έρευνας πιστεύουν ότι και στις τέσσερις χώρες 

είναι δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα, 

αλλά, ταυτόχρονα, σημειώνουν την ανεπάρκεια 

και την αναποτελεσματικότητα των δημόσιων πο-

λιτικών ως προς αυτόν τον στόχο (Σχήμα 4). Η έ-

ρευνα προσδιορίζει πως τα κύρια εμπόδια που α-

ντιμετωπίζουν οι φορείς της Κοινωνικής Οικονο-

μίας είναι οικονομικά, τα οποία αναπόφευκτα συν-

δέονται με το πλαίσιο εφαρμοζόμενων πολιτικών.

  

Σχήμα 2. Ο Δείκτης Χωροθέτησης (LQ) κοινωνικών επιχειρήσεων και εργαζόμενων σε αυτές, περιφέρειες Ελλάδας, Ιτα-

λίας, Ισπανίας και Κύπρος (τιμές LQ > 1 αναδεικνύουν υψηλές συγκεντρώσεις στην εκάστοτε περιφέρεια).  

Πηγή: Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Ελλάδα, ετήσια Έκθεση 2018), Υπουργείο Εργασίας, 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ασφάλειας (Ισπανία 2019), ISTAT (Ιταλία 2019), Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (Κύ-

προς, 2019). Σύνθεση Συγγραφέων.
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Τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ΟΔ στις πε-

ριοχές μελέτης αποκαλύπτουν ότι οι ρυθμοί ανά-

πτυξής της ποικίλλουν μεταξύ των περιφερειών των 

28 χωρών της ΕΕ (Σχήμα 3). Η Ισπανία και η Ιταλία 

ανήκουν στις επτά μεγαλύτερες αγορές της Οικονο-

μίας Διαμοιρασμού στην ΕΕ. Στην Ελλάδα έχει ση-

μαντικό μερίδιο στην εθνική οικονομία, ξεπερνώ-

ντας το μέσο όρο των 28 χωρών της ΕΕ, ενώ στην 

Κύπρο, η συμμετοχή της στην εθνική οικονομία πα-

ραμένει περιορισμένη. Όσον αφορά στην απασχό-

ληση, το ποσοστό των ατόμων που απασχολούνται 

στην ΟΔ στις υπό μελέτη περιοχές, διαφέρει σημα-

ντικά από τον μέσο όρο των 28 χωρών της ΕΕ, ιδίως 

στους τομείς της Στέγασης και των Μεταφορών. Πιο 

συγκεκριμένα, το 50% του συνόλου των εργαζομέ-

νων στην Οικονομία Διαμοιρασμού στην Ελλάδα, 

την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία απασχολού-

νται στον τομέα της Στέγασης (29% στις 28 χώρες 

της ΕΕ). Από την άλλη πλευρά, μόνο το 11% των σχε-

τικά εργαζομένων απασχολούνται στον τομέα των 

Μεταφορών (32% στις 28 χώρες της ΕΕ). 

Παρά τον σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης της ΟΔ και 

την αύξηση των προσώπων που συμπληρώνουν το 

εισόδημά τους μέσω της εκμετάλλευσης των διαθέ-

σιμων πόρων, ένα μεγάλο ποσοστό του γενικού 

πληθυσμού δεν γνωρίζει ακόμη τις σχετικές ευκαι-

ρίες. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν έλλειψη 

γνώσεων σχετικά με το τι είναι οι πλατφόρμες κοι-

νής χρήσης και πώς χρησιμοποιούνται. 

Σχήμα 3. Άτομα (%) που απασχολούνται σε επιχειρήσεις Οικονομίας του Διαμοιρασμού ανά τομέα σε περιοχές μελέτης. 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018. Σύνθεση από τους συγγραφείς. 

 

Εκτίμηση αντικτύπου 

Ο αντίκτυπος της Κοινωνικής Οικονομίας και των 

Οικονομιών Διαμοιρασμού στην ανεργία των νέων 

προσεγγίζεται με κριτική ανάγνωση των τρεχουσών 

δημόσιων πολιτικών και της εξέτασης της εξαρτη-

μένης τροχιάς (path dependency) των εννοιών στις 

περιοχές μελέτης. Οι κύριοι παράγοντες που ωθούν  

 

την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας έχουν τις 

ρίζες τους σε πειράματα από κάτω προς τα πάνω 

οργανωμένα από ομάδες πολιτών σε αναζήτηση 

νέων μορφών υπηρεσιών και απασχόλησης. Οι ε-

θνικές και ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές, ως οι 

σημαντικότεροι παράγοντες προώθησης της απα-

σχόλησης στις υπό μελέτη περιφέρειες, θεωρούν 
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τον τομέα της ΚΟ ως τον καλύτερο τρόπο αντιμετώ-

πισης της φτώχειας και στο να καταστήσουν τις το-

πικές κοινότητες οικονομικά αυτάρκεις. Πέραν ό-

μως αυτών, η πραγματικότητα είναι ότι οι ίδιες πο-

λιτικές αναγνωρίζουν τον τομέα ως λύση για ένα οι-

κονομικά αποδοτικό σύστημα κοινωνικής πρό-

νοιας, παρά ως ριζικά εναλλακτική λύση. 

Μια πιο κριτική ανάγνωση των υφιστάμενων πολι-

τικών θα αποκάλυπτε ότι τα σημερινά νομικά πλαί-

σια στις υπό μελέτη χώρες, δεν κάνουν άμεση ανα-

φορά στους/στις NEET. Πράγματι, όπως φαίνεται 

ήδη από την ανάλυση δεδομένων της έρευνας, η ε-

πέκταση της ΚΟ αντιπροσωπεύει μόνο μικρές αυξή-

σεις θέσεων εργασίας και ευκαιρίες για μειονε-

κτούσες ομάδες ανθρώπων, όπως οι NEET, που πα-

ραμένουν όμως οριακές. Επομένως, η ΚΟ δεν απο-

κλίνει από τη γενική τάση της χαμηλής συμβολής 

στην απασχολησιμότητα, και ακόμη περισσότερο 

στην ποιοτική απασχόληση, των μειονεκτούντων ο-

μάδων. 

Οι πολιτικές ΚΟ αποτυγχάνουν επίσης να μεταφέ-

ρουν αποτελεσματικά τα θεωρητικά πλεονεκτή-

ματα του τομέα στην πράξη. Η εμπειρία της ενασχό-

λησης με αυτήν θεωρείται, επίσημα, ως ικανοποιη-

τική έως και απελευθερωτική. Παρ' όλα αυτά, πρό-

σωπα που δεν εμπλέκονται τα ίδια στον τομέα, θε-

ωρούν θεωρούν την ΚΟ ως βαθμίδα εξέλιξης προς 

την επίσημη οικονομία που είναι προσανατολι-

σμένη στην ανάπτυξη. Αυτή την άποψη μοιράζεται 

και η πλειονότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων 

που βασίζονται σε κερδοσκοπικά μοντέλα ανάπτυ-

ξης. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η Κοινωνική Οι-

κονομία παρουσιάζει κοινωνικές αξίες, όπως η 

φροντίδα, η κοινωνική συμμετοχή, η ευκαιρία να 

εργαστεί κανείς χωρίς υπερβολική πίεση και εκμε-

τάλλευση δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τη διοί-

κηση, οι οποίες δεν αντιστοιχούν με αυτές που επι-

κρατούν στο οικονομία της αγοράς και άλλους γρα-

φειοκρατικούς οργανισμούς. Οι πρακτικές της Κοι-

νωνικής Οικονομίας που εμφανίστηκαν πριν ή εν 

μέσω της κρίσης έχουν τη δυνατότητα να εμπεδώ-

σουν (ριζοσπαστικές) πρωτοβουλίες από τα κάτω 

προς τα πάνω και να ενισχύσουν την κοινωνική ισχύ 

μέσω της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων ως α-

πάντηση στα κοινωνικά προβλήματα.

 

Σχήμα 4. Το ποσοστό (%) των ερωτηθεισών κοινωνικών επιχειρήσεων που πιστεύουν ότι οι υπάρχουσες δημόσιες πολι-

τικές συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα. 

Πηγή: Δεδομένα έρευνας από το έργο YOUTHShare. Σύνθεση από του συγγραφείς. 

 

Στο πεδίο της ΟΔ, το κανονιστικό πλαίσιο αυτής 

προσπαθεί ακόμη να καλύψει την ταχεία και από-

τομη ανάπτυξή του. Στην πραγματικότητα, το υφι-

στάμενο πλαίσιο σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες  

 

μισθώσεις μέσω πλατφορμών διαμοιρασμού δεν 

φαίνεται αρκετά σταθερό. Οι υπό μελέτη χώρες, γε-

νικά, δεν διαθέτουν συνεκτικά κανονιστικά συστή-

ματα για την ΟΔ και τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις 
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που λειτουργούν μέσω πλατφορμών διαμοιρα-

σμού. Σε περιπτώσεις που υπάρχει τέτοιο πλαίσιο, 

η προώθησή του δεν είναι επιτυχής, και η ύπαρξή 

του αγνοείται. Η έλλειψη ενός πλαισίου είναι α-

κόμη πιο κρίσιμη, λαμβάνοντας υπόψη το σημα-

ντικό αντίκτυπο των πλατφορμών διαμοιρασμού 

στη λειτουργία των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων. 

Από την άποψη αυτή, η έλλειψη κανονιστικού πλαι-

σίου περιπλέκει την εκτίμηση των επιπτώσεων της 

Οικονομίας Διαμοιρασμού και των βραχυπρόθε-

σμων μισθώσεων στην απασχόληση. Παρά το γεγο-

νός αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τον μετασχημα-

τισμό του τομέα της στέγασης, φαίνεται ότι οι βρα-

χυπρόθεσμες μισθώσεις δεν μπόρεσαν να αυξή-

σουν ακόμη μαζικά τις ευκαιρίες απασχόλησης. Οι 

ίδιοι οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων παρέχουν ως 

επί το πλείστο τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Αυτό 

μπορεί να μην συμβαίνει σε περιοχές με έντονη 

τουριστική ανάπτυξη, όπου εξειδικευμένες εται-

ρείες προσφέρουν επίσης τέτοιες υπηρεσίες. Ως εκ 

τούτου, ο τομέας φαίνεται να παρέχει ευκαιρίες α-

πασχόλησης μόνο με τη μορφή αυτοαπασχόλησης. 

Υπό το φως των παραπάνω, προκύπτει ότι οι περισ-

σότεροι εμπλεκόμενοι δεν δίνουν προτεραιότητα 

στους κοινωνικούς στόχους της Οικονομίας Διαμοι-

ρασμού, καθώς ο πρωταρχικός τους στόχος είναι το 

κέρδος.  

Με βάση τα πορίσματα της αναφοράς, η κύρια σύ-

σταση πολιτικής είναι ότι οι συνεκτικές στρατηγικές 

και οι ολοκληρωμένες πολιτικές που χρειάζονται οι 

περιφέρειες και οι χώρες του Μεσογειακού ΕΟΧ θα 

πρέπει να προωθήσουν εφικτούς τρόπους αύξησης 

της απασχόλησης και να στηρίξουν την ποιοτική α-

πασχόληση μέσω κατάλληλου κανονιστικού πλαι-

σίου που θα αποτρέπει την υπερβολική επισφάλεια 

και αυξάνει την κοινωνική πρόνοια και την ασφά-

λεια. Τέτοιες στρατηγικές θα πρέπει να είναι επίσης 

πιο περιεκτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέρο-

ντα των κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομέ-

νης της νεολαίας. Εξάλλου, η Κοινωνική Οικονομία 

και η Οικονομία Διαμοιρασμού δεν αποτελούν βιώ-

σιμη λύση για την ανεργία και την αδράνεια των 

νέων, εάν τα νεαρά άτομα που συμμετέχουν σε αυ-

τούς τους τομείς δεν λαμβάνουν επαρκή μισθό και 

αξιοπρεπή ρύθμιση απασχόλησης.
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